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  ١٩  يناير ٢٠١١ 

 مطرب «فصل» على  26 
امللحنـــني بعدما  أحد 
طرده من مكتبه ألنه 
قاله انت صوتك نشاز 
وما فيه إحساس.. ليش 

الفصلة خلك حبيب! 

 ممثـــل «حـــس» انـــه 
املنتجـــني يبونـــه بأدوار 
معينـــة ال تضيـــف لـــه 
الظهور  شيئا، فقرر عدم 
إال بأعمال درامية مؤثرة.. 

زين تسوي!

 أدوار  طرد
اللـــي مالمحها   املمثلـــة 
«هاديـــة» هااليام متضايقة 
انـــه املنتجـــني مـــا يبونها 
الغريبة  علشان تصرفاتها 
في لوكيشن التصوير.. قعدي 

بالبيت وايد أحسن!

 تصرفات

 خالل أنشطة مهرجان القرين الثقافي الـ ١٧ وعلى مسرح المتحف الوطني
 تقام ٢٣ الجاري وبتنظيم من «الشعبي»

 عبدالحسين عبدالرضا وسعد الفرج يشاركان  رسالة «واحد ـ صفر» وصلت رغم حذف «الرقابة» عددًا من مشاهده!
في «لوحة الرواد» بمسرح الدسمة

  مفرح الشمري
  جنحت فرقة املســــرح الشــــعبي في اقناع 
الفنانني القديرين عبداحلسني عبدالرضا وسعد 
الفرج باملشاركة في «لوحة الرواد» التي ستقام 
٢٣ اجلاري على خشبة مســــرح الدسمة قبل 
العرض املســــرحي «لن أخــــون وطني» الذي 
ســــتقدمه الفرقة ضمن مشاركتها في أنشطة 
مهرجان القرين الثقافي الـ ١٧ وهو من اخراج 

احمد احلليل.ويشارك في «لوحة الرواد» ايضا 
كل من الفنانني ابراهيم الصالل، جاسم النبهان، 
ابراهيم احلربي، عبداإلمام عبداهللا، احمد الصالح، 
محمد املنيع، محمد جابر، ســــليمان الياسني، 
حيث تســــلط الضوء على دورهم في احلركة 
املسرحية الكويتية باالضافة الى عرض عدد 
من اعمالهم اجلميلة التي التزال عالقة في أذهان 

اجلمهور. 

  مفرح الشمري
  على مــــدى ١٠٠ دقيقة تعرف 
الكويتــــي على أحداث  اجلمهور 
الفيلم العربي «واحدـ  صفر» والتي  
حتمل بني طياته الكثير من القضايا 
التي يعاني منها الشعب املصري 
في ظل االنفتاح الذي يعيشه وذلك 
خالل يوم واحد عشــــية املباراة 
النهائية لبطولة األمم األفريقية 

٢٠٠٨ بني مصر والكاميرون.
  الفيلم لم يعرض على شاشات 
السينما الكويتية وامنا على شاشة 
وضعت في عمق مســــرح متحف 
الكويت الوطني مساء أمس االول 
القرين  ضمن أنشــــطة مهرجان 
الثقافي الـ ١٧، ما أثر نسبيا على 
جودة صورتــــه وصوته، وذلك 
بحضــــور النجمة إلهام شــــاهني 
الســــيناريو مرمي نعوم  وكاتبة 
أبوالنجا واألمني  والنجم خالــــد 
العام للمجلــــس الوطني للثقافة 
والفنــــون واآلداب بــــدر الرفاعي 
والســــفير املصري طاهر فرحات 
وعدد كبير من اجلالية املصرية 

املقيمة في الكويت.
  تدور أحــــداث الفيلم التي لم 

تسلم من مقص الرقيب الكويتي 
حول امرأة مسيحية مطلقة حتب 
رجال وتريد الزواج منه وال تتمكن 
من احلصول على تصريح زواج 
أمــــر مينعه  الكنيســــة ألنه  من 
القانون واالجنيل، حيث يتم خالل 
القصة تسليط الضوء على احلالة 
املواطن املصري  التي يعيشــــها 
والصعوبة التي يواجهها في كسب 
عيشه، وذلك بأسلوب جديد على 

السينما املصرية ومن خالل رؤية 
اخراجية جميلة للمخرجة كاملة 
أبوذكري التي جســــدت ما كتبته 
مرمي نعوم على الورق سينمائيا 
من خالل اعتمادها على الكاميرا 
احملمولة في رصد هذه املشاكل، 
الطريقة مبتكرة ما  حيث جاءت 
جعل املتلقي يتعرف على قضايا 
املجتمع املصري، ولو كان التعريف 
من باب «العلم بالشيء» لتكون 

نهاية الفيلم بعد فوز مصر باملباراة 
القدمية»  لتعود «رميــــا لعادتها 
واستمرار املشاكل التي ال يوجد 

لها أي حلول للقضاء عليها.
  يعتبر الفيلــــم مهما وهو من 
أفضل األعمال التي أنتجت خالل 
السنوات اخلمس األخيرة حيث 
حصل على أكثــــر من ٤٠ جائزة 
في مهرجانــــات دولية وإقليمية 
وذلك جلودته الفنية، وعلى الرغم 

مــــن ان الرقابة في وزارة اإلعالم 
حذفت عددا من املشاهد وبعض 
احلوارات البذيئــــة إال أن «واحد 
ـ صفر» رســــالته كانت واضحة 

للجميع.

  تكريم إلهام شاهين

  بعد االنتهاء من عرض الفيلم 
طلبت عريفة احلفل املذيعة سودابة 
علي صعود األمني العام للمجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
بدر الرفاعي على خشبة املسرح 
وذلك لتكرمي النجمة إلهام شاهني 
التي عبرت عن شــــكرها للكويت 
وللمجلس الوطني على هذا التكرمي، 
متمنية ان تكون دائما عند حسن 

ظن اجلمهور العربي بها.
  ومن ثم عقدت ندوة سينمائية 
الزميل  أدارهــــا  خاصة للفيلــــم 
عماد النويري وشارك بها الناقد 
الســــينمائي نادر عدلــــي والهام 
شاهني وخالد أبوالنجا ومرمي نعوم 
حيث أكدوا جميعا على أهمية هذه 
النوعية من األفالم التي تكشــــف 
قضايا واقعية إليجاد حلول لها 

عند املسؤولني. 

(كرم ذياب)   الزميل مفرح الشمري مرحبا بالنجمة الهام شاهني   

 الفنان القدير سعد الفرج 

 سعاد حسني 

 العمالق عبداحلسني عبدالرضا 

 د.حسني املسلم

 أمني عام املجلس الوطني بدر الرفاعي يكرم النجمة الهام شاهني 

 الزميل عماد النويري يتوسط فريق «واحد ـ صفر» الهام شاهني، خالد ابوالنجا، مرمي ناعوم والناقد نادر عدلي أثناء الندوة 

 اعتراضًا على آلية تقييم واختيار لجنة التحكيم للعروض الفائزة

 «الجيل الواعي» تهدد باالنسحاب من «الخرافي المسرحي»

 مجهول يتحرش بروبي
   على المحمول

 هيا عبدالسالم: عالقتي
   ببوشهري ليست حبًا

اإلدارة   تكثـــف 
ملباحـــث  العامـــة 
اجليزة جهود البحث 
للقبض على مجهول 
الفنانـــة  يطـــارد 
روبـــي على هاتفها 
احملمول ويســـبب 

لها مضايقات.
  وكانـــت الفنانة 
روبي قد توجهت الى 
املقدم احمد الوتيدي 
رئيس مباحث قسم 
وحررت  العجوزة 
امامه احملضر رقم 
٤٧ أحوال لسنة ٢٠١١ 
تتضرر فيه من ان 
شـــخصا يطاردها 

على هاتفها احملمول. وحينما استفسرت منه عن الشخص الذي 
اعطاه الهاتف اخلاص بها اجابها بانه حصل عليه من النت، ومت 
اخطار اللواء اسامة املراسي مدير امن اجليزة والذي أمر بتحرير 

محضر عن الواقعة وعرضه على النيابة. 

الممثلـــة   نفـــــــت 
والمخرجــــــــة هيـــا 
عبدالسالم وجود عالقة 
حب تجمعها مع الفنان 
عبـــداهللا بوشـــهري، 
مؤكدة ان ما يجمعهما 
ال يتعدى اطار الصداقة 
واالخوة، واشارت في 
لـموقــــع  تصريــــح 
«ام.بي.سي.نت» الى ان 
الناس لكثرة اعجابهم 
المتناغمة  بالثنائيـــة 
بينهمـــا فـــي العمـــل 
انهما  الدرامي اعتقدوا 
من الممكـــن ان يكونا 
متزوجيـــن او يريدا 

الزواج.
  واوضحت: هناك عالقة صداقة واخوة تجمعني مع الفنانين 
محمود بوشـــهري وعبداهللا بوشهري وفؤاد علي ومحمد علوي 
وهم مقربون جدا مني، ويدخل بعضنا بيوت بعض، وهناك عالقة 

بأسرهم، وانا استشيرهم في كل شيء. 

  عبدالحميد الخطيب
  كشفت فرقة «الجيل الواعي» عن انها 
خاطبت مجلـــس أمناء مهرجـــان محمد 
المسرحي  الخرافي لالبداع  عبدالمحسن 
لمراجعة آلية تقييم واختيار لجنة التحكيم 
للعروض الفائزة ، وقال رئيسها د.حسين 
المســـلم لـ «األنباء» ان اآللية يشـــوبها 
الكثير من األخطـــاء ومنها اتاحة القدرة 
على التحكم في الجوائز ألقلية في لجنة 

التحكيم.
  وفي هذا الصدد أصدرت «الجيل الواعي» 
بيانا جاء فيه: لقد تلقينا بكل سرور دعوة 
للمشاركة في مهرجان محمد عبدالمحسن 
الخرافي لالبداع المسرحي، وكما تعلمون 
حرص فرقة الجيل الواعي على المشاركة 
بقوة وبكامل االستعداد في هذا المهرجان، 
لما له من أهمية لدينا ولما يحمله من معان 
نقدرها وفي مقدمتها رعاية المهرجان من 
رئيس مجلس األمة جاسم الخرافي، وحيث 
ان الفرقة ما توانت يوما عن المشـــاركة، 
وانها حققت نجاحات واضحة في الدورات 
السابقة متمثلة في مستوى العرض الراقي 
وفي عدد الجوائز التي نالتها الفرقة، فإن 
حرصنا في استمرار هذا المهرجان ورقيه 
هو من أهدافنا، وان فرقتنا التي اعتادت 
على المشاركة في أنشطته بشكل مستمر 
بحيث أصبحت عنصرا مشاركا في نجاحات 
هذا المهرجان، من حقها إبداء الرأي حول 

التطوير والتحســـين واالرتقاء به نحو 
األفضل، ولما سبق لفرقة الجيل الواعي 
ان تطرقت شفهيا خالل الدورات األخيرة 
الى ضـــرورة مراجعة آلية التقييم وآلية 

اختيار لجنة التحكيم.
  وأضافت الفرقة في بيانها: اما اليوم وقد 
المراجعة ضرورية بعدما  اصبحت هذه 
وضح جليا من خـــالل التجارب العملية 
التأثير السلبي الذي تفرزه اآللية المعمول 

بها حاليا فقد خاطبت فرقة الجيل الواعي 
مجلس األمناء للمهرجان المذكور بطلب 
تغيير تلك اآللية مما هو متبع حاليا الى 
ما هو متبع في جميع المهرجانات الداخلية 
السائد  المماثلة، فالــــعرف  والخارجية 
في كل المهرجانـــات الداخلية والعربية 
واألجنبية ان اغلبيـــة عدد اعضاء لجنة 
التحكيم هي التي تحدد موقع الجائزة او 
لمن تمنح، بينما اآللية الحالية المعمول 
بهـــا في مهرجان محمد عبدالمــــحســـن 
الخرافي لإلبداع المسرحي تتيح لألقلية 
القدرة في التحكم بتــــوزيع هذه الجوائز 
بما يتعـــارض مع رأي أغلبيـــة اعضاء 
اللجنة، وبمعنى اوضح فإن ثالثة أعضاء 
(مثال) يســـتطـــيعون منح الجوائز لمن 
يريدون حتى لو عارضهم في الرأي عدد 
سبعــــة اعضاء وهذا مخالف للمنـــــطق 
والواقـــع، وسنضــــرب مثاال على ذلك بل 
عـــدة أمثلـــــة، وهذا ينطبــــــق على كل 
جائزة تمنح خالل المهرجان األمر الذي 
يـــزرع شكوكا وعالمات استــــفهام حــــول 

مصداقية النتائج.
  وأنهت «الجيل الواعي» بيانها الصحافي: 
حتى لحظة نشر هذا التوضيح لم تتلق 
فرقة الجيل الواعي اي رد من مجلس األمناء 
ولذا تعلن الفرقة انه في حالة عدم تغيير 
آلية التقييم فانها ستعتذر عن المشاركة 

في المهرجان لهذا العام ٢٠١١. 

 سعاد حسني تعود مجددًا  في ألبومين غنائيين
 مبناسبة ذكرى ميالد املمثلة سعاد حسني في ٢٦ يناير قررت شركة 
«صــــوت القاهرة» طرح ألبومني غنائيني مشــــاركة منها في إحياء هذه 
الذكرى، األول يضم أغاني مسلســــل «هو وهي»، واأللبوم الثاني يضم 

مجموعة متنوعة من أغاني األفالم.
  وكانت «صوت القاهرة» قد أنتجت لســــعاد حسني أغاني مسلسل 
«هو وهي»، املسلسل الدرامي الغنائي الوحيد الذي قدمته سعاد حسني 
خالل مشوارها الفني وشــــاركها البطولة أحمد زكي، وهو مسلسل من 
حلقات منفصلة متصلة كل حلقة حتمل قصة باالستعراض اخلاص بها، 
أما األلبوم الثاني فيضم مجموعة متنوعة من أغاني األفالم مثل «يا واد 

يا تقيل، الدنيا ربيع، مببي، شهرزاد، دوال مني».

 هيا عبدالسالم  روبي 


